
KURSPLAN

Kurskod: DGF200

Digital grafisk formgivning, 5 hp
Digital Graphic Design, 5 HE credits 

____________________________________________________________________________

Beslutad: 2019-06-07
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: H19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
De studerande ska visa kunskap om och förståelse för
• den digitala grafikens förutsättningar
• komposition, design och layout
• grunder inom typografi.

 
De studerande ska visa färdighet och förmåga att
• planera, skapa och bearbeta digital grafik
• utforma och anpassa design för att kommunicera ett givet budskap
• med ord och relevanta begrepp beskriva sitt arbete.

 
De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt till
• den digitala grafikens förutsättningar och möjligheter ur ett designperspektiv
• val och beslut i den egna processen.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar i kursen Digital bild 5 hp eller Digital grafik 7,5 hp eller 
motsvarande kunskaper.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Studenten examineras individuellt genom inlämningsuppgifter och bedömning av uppgifter.

Kursens innehåll
Typografi
Typografin är läran om bokstäverna och dess form, utformning och sammansättning. 
Bokstäver förmedlar många budskap: känslor, fakta eller fiktion. Bokstäver kombineras och 
bildar ord som vi kan tyda och tolka. Bokstävernas form kan bidra till tolkningen eller 
motverka den – därför är det viktigt att förstå typografins betydelse, som en visuell 
komponent i formspråket.
Form och design
Grafisk design eller formgivning handlar i grunden om arbetet med att planera och utforma 
grafiska produkter, hur att arrangera rubriker, textytor och bilder. Skapandet av en visuellt 
lättläst och estetiskt tilltalande helhet brukar beskrivas som centralt för att kommunicera 
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budskap och väcka reaktioner. I den här modulen har vi ett fokus på den “visuella 
grammatiken” – yta, volym, rumslighet, linjer, riktningar, färg och komposition – och hur vi 
är benägna att se, uppfatta och tolka former och visuella element. Vad gör att en bild, eller val 
av layout, uppfattas som stillsam, dynamisk, balanserad eller orolig och hur kan man förhålla 
sig till och arbeta med detta som kreatör? Vi tittar på hur val av form och stil påverkar 
budskap, liksom tangerar hur text/språklig information och bild kan samspela, med avstamp i 
traditionell tidskriftsdesign

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska.

Komplettering: En studerande som inte helt uppfyller lärandemålen för en examination (ej 
salstentamen) men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges 
möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt 
betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de 
lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och ska äga rum inom två veckor efter att 
den studerande meddelats examinationsresultatet och före nästa examinationstillfälle.

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
Denna kurs utgör ca hälften av kursen DIG100, Digital grafik 7,5 hp som är knutet till 
typografi och formgivning. Överlapp bedöms vara 3 hp baserat på följande moment; 
grundläggande typografi och form, använda och bearbeta digital grafik, kommunicera med 
bild och form.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Informatik
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